
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 
Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2021 kl. 17 i 

Johanneshuset. Der serveres sandwich eller lign. Og kaffe/te på mødet. 
 

Evt. Afbud til mødet bedes meddelt kirketjener Michael Astner senest søndag den 10. januar. 

  

Dagsorden (Vi forsøger at holde møder af højst 2 ½ times varighed) 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Nyt fra udvalgene 

a. Kirkeværgen  

b. Præstegårdsudvalget  

c. Aktivitetsudvalget  

d. Kirkegårdsbestyrelsen 

 

3. Orientering om Sognets arbejde med regnskab for 2020 (Ib). 

 

4. Johannes Kirkens indsamlingskalender. Drøftelse og beslutning om at videreføre nuværende kalender 

eller ændringer. (Bilag 1) 

 

5. Budget 2021. Gennemgang og drøftelse af forskellige problematikker i budgettet. (Bilag 2) 

 

6. Orientering og drøftelse af problematikken vedr. præsteboligens carport (Dorte) 

 

7. Beslutning om menighedsrådet vil støtte deltagelse i Folkekirkens feriehjælp med min. 6000 kr. 

(egenbetaling for at sende 6 familier afsted) + evt. tilskud til fælles bus (Lisbeth) 

 

8. Fordeling af menighedsrådets medlemmer som frivillige (“kirketjenere”) til gudstjenester på 

Sofiegården den sidste torsdag i hver måned kl. 14,30 – ca. 15,45 

 

9. Orientering og drøftelse af processen omkring ansættelse af barselsvikar for Sarah (Dorte) 

 

10. Kor- og kompositionsarbejde i kirken. Drøftelse af fælles forventninger til arbejdet. På sigt: 

Udarbejdelse af en form for retningslinjer for arbejdet 

 

11. Visionsarbejde omkring punkterne 

a. Besøgsvennetjeneste (Inge) 

b. Vågetjeneste (Kevin) 

 

12. Inspirationsaften om uddannelse i folkekirken. Hvem har mulighed for at deltage? Fælles tilmelding. 

Bilag 3 

 



13. Gennemgang af DAP – Ib 

 

14. Siden sidst 

 

15. Eventuelt 

 

16. Godkendelse af referat 

 

Venlig hilsen 

Henning Lauridsen, formand 

 

 

Referat af digitalt menighedsrådsmøde tirsdag d.12.01 kl 17-19.15 

 

Deltagere: Dorte Volck Paulsen, Henning Lauridsen, Ib Holck, Inge Kristiansen,  

Jimmi Jacobsen, Jonna Madsen, Karin Møller, Karina Frank, Kevin Hasselstrøm Larsen, Lisbeth Frøkjær Smed, 

Michael Astner, Paulina Lindholm, Sarah Kragh Dedieu, Anne Serup 

 

1. Følgende punkter udskydes: bemanding af Sofiegården, gennemgang af budget, gennemgang af DAP 

 

2. Nyt fra udvalgene 

 

a. Kirkeværgen: ovenlysvindue indsat i Johanneshuset over nedgang til kælderen 

       c. Aktivitetsudvalg: Lisbeth gjorde opmærksom på, at der skal afholdes        

           Sogneeftermiddag i januar, når corona er overstået. 

       d. Kirkegårdsbestyrelsen: Der har været afholdt konstituerende møde E. Tang,  

           Vor Frelser fortsætter som formand. 

 

       3. I Sognets Arbejde fortsætter arbejdet med at opløse Børresen Hansen legatet.  

           Der skal aflægges regnskab inden udgangen af januar. Henning og Jimmi blev 

           valgt til revisorer. 

 

       4. Indsamlingskalenderen bibeholdes indtil videre med disse præciseringer: ved 

           høstgudstjenesten indsamles til Folkekirkens Nødhjælp. Sognets Arbejde  

           benævnes Julehjælp i stedet. 

           Henning og Dorte udarbejder nærmere beskrivelse af indsamlingerne. F.eks 

           til hjemmeside og Facebook, det kan også være til en folder. 

 

       5. Inge sender besked til Anne, når hun har overblik over, hvor mange penge  

           der er til sogneeftermiddage i 2021. 

           Vi beder formanden for provstiudvalget John Skodsborg om at komme og  

            lave en generel gennemgang af regnskab og budget for os, varighed 2 timer. 

            Kirkegårdskontoret laver kvartalsrapport til os. 

            Vi opretter en liste, hvor vi løbende noterer ønsker til det kommende års  

            budget. 

 

         6. Der er en stor revne i præstegårdens carport. Arkitekten vurderer at der er  

             behov for yderligere undersøgelse som indebærer geotekniske boringer. 

             Undersøgelsen beløber sig til 32.000 plus moms. Vi søger om beløbet fra 



             Provstiets 5% midler til uforudsete udgifter. Herefter skal selve projektet 

             finansieres evt. via lån. 

 

           7. Folkekirkens feriehjælp 

               Menighedsrådet bevilger kr 7000 plus eventuelt tilskud til bus ca kr 2000 til  

               ferieophold for trængende familier.  

               Der bliver også en lille udgift til fortæring ved informationsmøde og  

               eventuelt opfølgende møde. 

               Lisbeth sender regnskab for 2020 til menighedsrådet, så vi kan budgettere      

               med udgifterne til 2022. 

              Jonna deltager som frivillig sammen med 2 andre, Lisbeth indkalder til  

               møde. 

 

           9. Ansættelse af barselsvikar 

               Sarah går på orlov 8.3. 

               Vikariatet bliver slået op, biskoppen taler med ansøgerne og udtaler sig om 

               dem, hun sender relevante ansøgninger og udtalelser til menighedsrådet.  

               Herefter udtaler menighedsrådet sig til biskoppen, som har den endelige  

               afgørelse. 

 

          10. Kor- og kompositionsarbejde 

                Menighedsrådet vil gerne have en dialog med Matthias om det fremtidige  

                arbejde. Vi holder møde, når det kan lade sig gøre og menighedsrådet får 

                tilsendt den nuværende arbejdsbeskrivelse som baggrundsmateriale. 

 

           11. Visionsarbejde 

                 Visionsgruppens møde er udskudt, lige nu arbejdes der med delemner. 

                 Visionsgruppen har været i kontakt med Vestbyens lokalråd for at deltage 

                 i kommende møder. 

                 Der arbejdes videre med Besøgstjeneste med Inge som tovholder. 

                 Inge har været i kontakt med frivillighedskoordinator ved Vejle Kommune. 

                 Der er en coronapulje til forebyggelse af ensomhed, hvor vi kan søge om 

                 op til 20.000 kr.  

                 Der blev nedsat et diakoniudvalg under visionsgruppen bestående af  

                 Inge, Kevin, Henning og Anne, Inge indkalder til møde. 

                 Vi undersøger om Marianne kan frikøbes til at lave grafikarbejde. 

                 Vedrørende vågetjeneste er det eventuelt muligt at samarbejde med 

                  Sofiegården. 

 

          12.  Henning udsender mail vedrørende møde om uddannelse i folkekirken. 

 

           14. Siden sidst 

                 Emner som har behov for yderligere behandling: Korsang under korte  

                 gudstjenester. 

 

                                                       17.01.21 Anne Serup 

 


